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 “Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes 

coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.” 

Charles Chaplin  



 

RESUMO 

O trabalho tem por objetivo o aprofundamento dos conhecimentos na área contábil rural, teve 

por finalidade a identificação da propriedade rural e suas particularidades no que diz respeito 

à evidenciação do patrimônio como empresa rural. Para tanto, realizou-se um estudo de caso 

em uma propriedade que apura imposto de renda por livro caixa, na qual foram realizados 

levantamentos a fim organizar o inventário de bens transformando em informação.  

Apresentando os resultados obtidos tem-se a organização da propriedade com todos os dados 

necessários para aplicar a contabilidade como ferramenta de gestão e obtenção de recursos e 

lucro. O trabalho possibilita o entendimento em aplicar a contabilidade rural para pessoa 

física e jurídica, identificando suas particularidades de acordo com as normas e princípios 

contábeis. Com o levantamento do inventário de bens, pode se identificar que a propriedade 

estudada encontra a sua disposição somente a declaração do imposto de renda pessoa física, 

pois esta é a mais vantajosa ao proprietário. A necessidade de desvincular pessoa física da 

jurídica só será possível para reforçar o estudo após o encerramento do ano contábil. Após a 

organização e a transformação dos dados percebeu se a importância da contabilidade na 

geração de conhecimento na propriedade pesquisada, mostrando a diferença entre a 

declaração por livro caixa e a declaração contábil por empresário. Com isto conclui-se que os 

conhecimentos obtidos com o referido estudo foram de grande contribuição para o 

entendimento sobre a contabilidade rural. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Contabilidade rural. Propriedade rural. Inventário.   
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1. INTRODUÇÃO  

Relatos de que as primeiras manifestações contábeis datam de cerca de 2000 a.C para 

auxiliar as pessoas a controlar seu patrimônio e tomar decisões. Sua importância vem sendo 

destacada por representar o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 

tomada de decisão em uma organização. A contabilidade se apresenta então como ferramenta 

que contribui para o desenvolvimento de negócios, independentemente do segmento de 

atuação da empresa. 

No caso do meio rural, as propriedades, cada vez mais, têm se tornado empresas e, 

sob elas, recai o olhar da gestão. Neste sentido, a contabilidade pode contribuir na área rural, 

pois pouco se vê em relação ao atendimento às normas e exigências contábeis. Nesse 

segmento, a contabilidade é feita, normalmente, de forma simples pelos proprietários visando 

ter apenas um controle de seus movimentos financeiros, além de cumprir suas obrigações 

tributárias. 

Sendo assim, acredita-se que o gerenciamento das propriedades rurais, hoje, pode ir 

além desses aspectos econômico-financeiros, podendo ser gerido também considerando o 

patrimônio e sua organização dentro das normas contábeis. 

1.1. BALANÇO PATRIMONIAL EM EMPRESAS RURAIS  

A contabilidade rural é pouco utilizada devido a não exigibilidade para as pequenas 

propriedades, o que se sabe é que a organização financeira rural é controlada de forma pouco 

profissional, seus lançamentos são efetuados pelas notas de entrada e saída e as escriturações 

do livro caixa, que abrange as receitas e despesas, os investimentos e demais valores que 

integram atividade rural. A organização do patrimônio rural e a coleta de dados das 

propriedades, ainda não são exigidas de forma organizada pelos órgãos governamentais, 

sendo apresentada somente a prestação de contas sobre as movimentações relacionadas à 

pessoa física rural.  

A organização patrimonial nas propriedades rurais, mensuração e escrituração dos 

bens e suas características, é mais efetiva nas grandes propriedades onde o gestor por sua vez 

necessita de um controle mais ordenado para a tomada de decisão garantindo segurança nos 

investimentos futuros, como por exemplo, a compra de matéria prima, maquinário, 

contratação de colaboradores e declarações fiscais. 
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Com a modernização na área rural de várias culturas a organização das propriedades 

vem se modificando e ficando mais informatizadas e controladas de forma de maximizar os 

lucros e as vantagens que possam usufruir junto de programas governamentais e sindicais. 

Todo esse avanço exige que os proprietários procurem pessoas especializadas em controlar o 

patrimônio financeiro, abrindo lugar para a contabilidade rural atuar com mais ênfase nas suas 

propriedades. 

1.2. DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

As tarefas relacionadas à gestão da produção e a contabilidade da atividade rural são 

demandas especificas do proprietário. Quando este não tem quem desempenhe a contabilidade 

ele acaba se dividindo nestas tarefas e dedicando mais na gestão da produção. Acreditando 

estar promovendo mais esclarecimentos a respeito da contabilidade rural e a organização 

patrimonial esse estudo vale-se da ciência para buscar saber: Quais são os benefícios em 

aplicar um sistema contábil em uma pequena propriedade rural? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral é verificar como é realizada a contabilidade e a organização 

patrimonial na propriedade rural e destacar sua importância no desenvolvimento da mesma. 

Foi verificados os benefícios da parceria entre contador e o produtor rural, e as afinidades 

com a contabilidade. Pois esta não apenas serve para lhe informar sobre créditos e débitos, 

mas também para lhe mostrar quais caminhos possíveis de serem trilhados, evitando riscos 

desnecessários, visando à lucratividade, crescimento e eficácia na gestão rural. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos na área estudada e viabilizar o 

objetivo principal, tem-se o seu desdobramento nos seguintes objetivos específicos: 

a) identificar uma propriedade rural que apura IR por livro Caixa; 

b) identificar os registros contábeis que devem evidenciar o patrimônio da empresa 

rural com obediência aos Princípios Fundamentais de Contabilidade; 

c) efetuar levantamento patrimonial transformando em informação; 
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d) apurar a contabilidade da empresa conforme normas comerciais, NBC TG 29; 

e) identificar as principais dificuldades para apuração da contabilidade; 

f) verificar a necessidade de desvincular pessoa física da jurídica. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

Assim como uma empresa industrial a rural e sua atividade produtiva têm suas metas 

voltadas para a obtenção de lucratividade. Mesmo com muitas mudanças exigidas pelo mundo 

moderno, o modo de produção agrícola é o que sustenta toda uma cadeia de pessoas e 

animais. A modernização de plantio os maquinários altamente tecnológicos e as formas de 

cultivar com mais acompanhamento técnico, não são suficientes para o controle do 

patrimônio. A contabilidade vem para somar neste resultado fazendo com que o produtor rural 

possa ter uma maior segurança na organização financeira econômica do seu patrimônio. 

Visando verificar como é realizada a contabilidade na propriedade rural, a importância 

na sua organização e no sentido de buscar identificar as particularidades da atividade rural e a 

suas definições e conceitos, a escrituração do patrimônio objetiva também mostrar como é 

composta uma propriedade rural. A não obrigatoriedade de escrita contábil para pessoas 

físicas tidas como pequeno e médio produtor, e que fazem a escrituração somente regular em 

livros contábeis e utilizam apenas livro caixa para efetuar uma escrituração simplificada, é o 

que prevalece no Brasil, por ser menos onerosa que a pessoa jurídica, além de proporcionar 

mais vantagem na ordem fiscal, principalmente em relação a pequenas atividades. 

Destacando sua importância no desenvolvimento organizacional da propriedade, a 

contabilidade rural e a organização do patrimônio, juntamente com os conhecimentos sobre as 

técnicas contábeis o proprietário rural poderá se apossar de técnicas ligadas a contabilidade 

empresarial para administrar em sua propriedade, a fim de poder manter-se competitivo e 

lucrativo e melhor gerir sua atividade rural. Mostrar qual a importância que a contabilidade 

tem no desenvolvimento e consequentemente na tomada de decisão na propriedade rural, onde 

se requer harmonia de um conjunto de fatores, a organização do patrimônio deve ter registros 

reais e claros, atualizados e de fácil entendimento, pois o proprietário juntamente com uma 

pessoa especializada na área contábil deve elaborar com informações fidedignas o balanço 

patrimonial da propriedade, gerando com precisão e exatidão todas as informações 

necessárias. 
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A escrituração da atividade rural traz consigo um grande número de informações sobre 

a propriedade. A contabilidade é vista como uma técnica complexa em sua execução, sendo 

conhecida apenas dentro de suas finalidades fiscais. Grande parte dos produtores não 

demonstra interesse, pois estão sujeitos apenas à tributação do Imposto de Renda e não 

utilizam a aplicação gerencial do patrimônio, colocando em segundo plano toda sua 

contabilidade. 

Buscar identificar as particularidades da atividade rural, e a definição de empresa 

rural, é um processo de aproximação entre o homem do campo e o conhecimento dos 

conceitos e técnicas de gestão empresarial e contábil. Mesmo impulsionado pela nova geração 

de gestores nas propriedades rurais, o aprendizado hierárquico das famílias se mantem com 

restrições ao novo. A apresentação da organização contábil patrimonial vem para somar e 

esclarecer que, ter uma contabilidade patrimonial organizada, com fim de oferecer 

informações sobre a sua composição e variação, bem como sobre resultados econômicos 

decorrentes da gestão da riqueza patrimonial visa o conhecimento e mensuração do seu 

patrimônio. 

Pelo exposto, o presente estudo se justifica por buscar mostrar a importância que 

contabilidade rural e a organização do patrimônio têm no desenvolvimento das propriedades 

rurais, e consequentemente na tomada de decisões. Neste sentido acredita-se que ao 

identificar as particularidades da atividade rural e a definição de empresa rural, e mostrar as 

contribuições que a ciência como a contabilidade rural pode oferecer no processo de sucesso 

na evidenciação de informações contábeis patrimonial. 

Espera-se que as informações apresentadas sejam de grande importância para os 

produtores rurais, uma vez que o mesmo tem o compromisso de esclarecer a contabilidade 

rural, apontando suas características, verificando sua importância na evolução da propriedade 

e assim apresentando o seu atual cenário e destacando a sua utilização pela administração 

rural nas tomadas de decisões e suas obrigações perante as questões tributárias municipal, 

estadual, federal. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1. CONTABILIDADE 

Desde a Antiguidade, o homem tem realizado esforços no sentido de organizar e 

gerenciar seus lucros, objetivando a maximização de suas riquezas. E é através da 

contabilidade que esta organização tornou-se possível. A ciência contábil sendo uma ciência 

das mais antigas das civilizações possui esboços de técnicas contábeis de diversas formas. 

Seus registros históricos tinham por objetivo dos mercadores de Veneza em meados de 1494 o 

controle de suas operações, como citado na obra de Frei Paccioli e frisado por Crepaldi (2003, 

p. 15). No entanto, as técnicas e as informações ficavam restritas ao dono do 

empreendimento, pois os livros contábeis eram considerados sigilosos. 

 Mais recentemente, este conceito de sigilo foi se quebrando, as informações 

contábeis com o desenvolvimento da ciência, a troca de ideias entre os profissionais precisou 

ser aberta e aperfeiçoada em conjunto com a sociedade comercial.   

Uma entidade sendo ela física ou jurídica detentora de um patrimônio tem que saber 

qual é o instrumento da função administrativa da contabilidade. 

 

Contabilidade é um instrumento da função administrativa que tem como finalidade: 

 controlar o patrimônio das entidades; 

 prestar o resultado das entidades; 

 prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das entidades aos 

diversos usuários das informações contábeis (CREPALDI, 2003,p. 16). 

 

 Pode-se dizer, em outras palavras, que a contabilidade é um método universal 

utilizado para registrar todas as transações de uma empresa, que possam ser expressas em 

termos monetários. A contabilidade funciona como um ciclo de coleta e processamento de 

informações que resulta em relatórios, que devem garantir ao produtor a avaliação da sua 

atual situação, deve visualizar claramente os pontos fortes e fracos de cada atividade 

produtiva e da empresa rural como um todo, como descreve Crepaldi (2003, p. 19-20). 

Os usuários da contabilidade são pessoas que se utilizam da contabilidade, que se 

interessam pela situação da empresa e buscam na contabilidade suas respostas. O produtor 

rural não é diferente neste sentido, pois para buscar investimentos ou benefícios para a sua 

propriedade, precisa saber de vários dados relacionados ao patrimônio que possui.  

Juntamente com o conceito da ciência chamada contabilidade estão embutidos 

conceitos administrativos que interessam quem estuda está ciência, onde estes são: 
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Controle – é o acompanhamento das atividades da organização. Através dele. O 

administrador observa se o comportamento da organização está de acordo com os 

planos traçados. 

Planejamento- é o conjunto de linhas de ação e a maneira de executá-las para 

alcance dos objetivos. 

Uma empresa pode determinar qual o curso a seguir e através do controle observar 

se a politica traçada está sendo cumprida. A contabilidade, dentro do sistema de 

informação da empresa, auxilia sobremaneira na geração de informações para o 

planejamento e o controle das atividades e, por conseguinte, sua estrutura, quer seja 

apresentação das informações, quer seja o registro e a avaliação, deverá atender a 

essa finalidade. Historicamente, o objetivo da contabilidade tem sido o patrimônio e 

seu uso, a determinação do lucro e o controle do patrimônio (CREPALDI, 2003, p. 

19). 

 

Diante desta definição, de acordo com o aperfeiçoamento dos sistemas contábeis e a 

universalização de seus métodos, foi possível acompanhar a evolução patrimonial, 

comparativamente, inclusive, com outras empresas.  

Ainda podem-se acrescentar os pilares da contabilidade, que são regras básicas que 

se denominam de princípios contábeis, apresentados da seguinte maneira. 

 
Em primeiro lugar, há necessidade da existência da entidade contábil, ou seja, uma 

pessoa para quem é mantida a Contabilidade. Não havendo entidade contábil, não 

há, evidentemente, a contabilidade aplicada. 

[...] o segundo pilar é baseado no pressuposto de que a empresa é algo em 

andamento, em continuidade, que funcionará por prazo indeterminado (MARION, 

2006, p. 29). 

 

Estes pilares representam todos os demais conceitos na contabilidade, e são 

alicerçados por estes dois princípios que a teoria da contabilidade chama de postulados, 

verdades absolutas, que não podem ser mudados. A contabilidade, também, tem como 

finalidade destacada por Crepaldi (2003, p. 20) “fornecer informações sobre condições de 

expandir-se, sobre necessidade de reduzir custos e despesas, necessidade de buscar recursos”. 

Como salienta Crepaldi (2003, p. 26) “partindo do conceito de que a contabilidade 

que estuda o patrimônio, em suas variações quantitativas e qualitativas, em decorrências dos 

fatos administrativos, pode inferir de imediato que a função da contabilidade é o registro e 

controle destes fatos”, sendo as funções do:  

 Ato administrativo: é uma operação que não modifica o patrimônio; 

 Fato administrativo: é toda a operação que modifica o patrimônio.  

Mais especificamente Crepaldi (2003) chama as técnicas contábeis de métodos, que 

utilizados para o registro dos fatos administrativos, a elaboração posterior das demonstrações 

contábeis, há também, em resumo as técnicas contábeis são a escrituração, demonstrações 

contábeis ou financeiras, auditoria (interna ou externa) e o analise de balanços. 
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2.1.1. Propriedade Rural 

A nova realidade da abertura do mercado e a globalização consolidam a nova 

situação econômica, com forte influência nas empresas rurais, a dimensão da propriedade 

rural é o que vai definir a sua seleção de classificação, quando a ela ser de pequeno, média ou 

grande porte (OLIVEIRA, 2010). Além disso, o produtor rural brasileiro possui grande 

representatividade na economia do país, e pode ser considerado como um mercado promissor 

para aprimoramento de estudos mais aprofundados aos profissionais na área da administração, 

economia e contabilidade. 

Para conhecer as atividades consideradas rurais, é importante definir o que é uma 

propriedade rural. Conceituada por Crepaldi (2012, p. 3) como “um empreendimento de 

pessoas física ou jurídica, publica ou privada, que tenha como principio a exploração 

econômica e racional de imóvel rural”. Está propriedade rural deve estar situada em área 

mínima agricultável, segundo padrões fixados, publica e previamente, pelo poder executivo. 

Para esse fim, equiparam-se ás áreas cultivadas, as pastagens, as matas e artificiais e as 

ocupadas com benfeitorias Crepaldi (2012). 

Durante milhares de anos, as atividades rurais sobreviviam de forma muito extrativa, 

retirando o que a natureza espontaneamente lhes oferecia.  Araújo (2013, p. 2) diz que “os 

avanços tecnológicos eram muito lentos, até mesmo de técnicas muito simples, como as 

adubações com materiais orgânicos (esterco e outros compostos) e o preparo de solos”. 

O desenvolvimento da empresa rural é um assunto de grande relevância, pois em sua 

maioria são propriedade hereditárias, aonde o nome da família vem antes de sua composição, 

pois, o nome da família é associado aos produtos e serviços que são oferecidos ao mercado. 

Contudo Oliveira (2011) acrescenta que:  

[...] as empresas rurais trabalham com um horizonte de investimentos mais amplos, 

pois enquanto outras empresas são obrigadas a responder rapidamente aos 

acionistas, reduzindo custos e, muitas vezes, saindo do ramo nos momentos difíceis, 

as empresas familiares conseguem, em significativo número de vezes, suportar os 

desaquecimentos da economia e continuar comprometidas na relação família x 

empresa x mercado (2011, p. 7). 

O fator mais importante para uma empresa rural é a terra, o capital e o trabalho, pois 

na terra se aplicam os capitais e se trabalha para obter a produção e seu cultivo, a criação de 

animais, e da transformação de determinados produtos agrícolas. Marion (2012, p. 2-3) 

classifica a atividade rural em três grupos distintos: 



17 

 

 Produção Vegetal - Atividade Agrícola: abrange a cultivação do solo no plantio de 

cereais, hortaliças, floricultura, pomares, etc; 

 Produção Animal - Atividade Zootécnica: abrange a criação de animais 

domésticos como na apicultura, pecuária, avicultura, ranicultura, etc; 

 Indústrias Rurais - Atividade Agroindustrial: compreende o beneficiamento e 

transformação de produtos agrícolas como o beneficiamento do café e a moagem da cana-de-

açúcar para fabricação de água ardente consistem ainda na transformação de produtos 

zootécnicos como o mel e lacticínios. 

A empresa rural dividida nestes três grupos de atividades requer um olhar mais 

técnico de cada diversidade de cultura. Hoje em dia as propriedades em sua maioria têm a sua 

atividade determinada pelo ambiente em que estão situadas, culturas especificas com o clima, 

solo, região, fatores relevantes para a economia que a atividade gera. 

Empresa rural é um empreendimento, dentro da condição econômica e racional 

sendo está uma unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito às 

culturas já mencionadas acima, e para que tudo aconteça, é necessário um cronograma 

administrativo, que é executado pelos proprietários ou administrador.   

Segundo Marion (2012), a administração rural é o conjunto de atividades que facilita 

aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua unidade de produção, a empresa 

agrícola com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da 

terra. Já o conjunto das ações de decidir o quê, quanto e como produzir, controlar o 

andamento do trabalho e avaliar os resultados alcançados se constitui o campo de ação da 

Administração Rural. 

A atividade rural, por suas múltiplas atividades e volume financeiro das operações 

(compra, venda, contratação de serviços, produção etc.), constitui-se, na realidade, em 

empresa, apesar de nem sempre estar formalmente assim denominada e estruturada. O 

administrador é o responsável pelas tarefas de planejamento (produção e finanças), 

organização (produção e administração), direção de seus subalternos diretos e controle 

(produção, administração e finanças). É ele, o administrador que precisa saber como está à 

rentabilidade de sua atividade produtiva, quais são os resultados obtidos e como eles podem 

ser otimizados por meio de avaliação dos resultados, fontes de receitas e tipos de despesas e 

como melhorar as receitas e reduzir as despesas. 

É possível constatar que a administração rural no Brasil ainda se desenvolve dentro 

de critérios bastante tradicionais ou com um padrão de desempenho inaceitável. Em 

segmentos dinâmicos do setor rural muitos empresários vêm sentindo a necessidade de 
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melhores conhecimentos contábeis e administrativos, como condição imprescindível para a 

própria sobrevivência da empresa. 

Crepaldi (2012) salienta a importância da finalidade da propriedade rural, sendo que 

está é uma propriedade privada da terra, cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é 

condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal. 

2.1.1.1. Análise Para Abertura Da Empresa  

O processo para abertura de uma empresa rural é o mesmo que de outra empresa 

qualquer. Os passos que o produtor rural deve seguir para a obtenção dos documentos 

necessários, onde e como legalizar um negócio rural está disponível no site do SEBRAE. 

O ponto de partida é fazer uma análise documental para ver a situação em que se 

enquadraria aquela determinada propriedade, como por exemplo: quanto o mesmo gera de 

receita, despesas, qual a principal atividade da propriedade, como ele vai fazer a 

comercialização do produto, ou seja, estudar a sua estrutura no momento em que ele vai 

transformar sua propriedade rural em uma empresa. Analisado isso solicita-se a 

documentação necessária, que seria: nome dos sócios e documentação dos mesmos (CPF, RG 

Endereço de onde residem), nome e endereço da propriedade, em seguida dá-se início a 

elaboração do contrato social (SEBRAE, 2016). 

O contrato social deve sempre ser elaborado junto com o produtor, para que se possa 

colocar todas as informações necessárias, afinal é o contrato que vai reger as normas daquele 

momento em diante naquela propriedade. Redigido o Contrato Social, ele vai para a junta 

comercial para obter a liberação do número do seu CNPJ e em seguida deve-se pedir sua 

Inscrição Estadual. Com posse do CNPJ e a I.E, a propriedade rural passa de pessoa física a 

ser uma pessoa jurídica, onde vai ser organizado um sistema que possa lhe dar suporte para 

emissão das Notas Fiscais de compra e venda. O mesmo não fara mais uso do Talão de 

Produtor, para vendar seu produto, e as Notas de Compras (despesas) deverão ser lançadas 

mensalmente, funcionários deverão ter todos registrados, em fim fara tudo que uma empresa 

normal faz. 
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2.1.1.2. Características da Atividade Agrícola  

As propriedades rurais têm caraterísticas de acordo com suas culturas, estas podem 

ser temporárias ou permanentes. Para conhecermos melhor cada uma Marion (2012), as 

classifica e apresenta da seguinte maneira:  

 Culturas Temporárias: sendo a que se extinguem pela colheita, sendo seguidas 

de um novo plantio. 

 Culturas Permanentes: sendo aquela de duração superior a um ano ou que 

proporcionam mais de uma colheita, sem a necessidade de novo plantio, recebendo somente 

tratos culturais no intervalo entre as colheitas. 

As culturas temporárias são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, possuindo 

período de vida muito curto entre o plantio e a colheita, como por exemplo, os cultivos de 

feijão, legumes, arroz, trigo, etc. Durante o ciclo produtivo, os custos pagos ou incorridos, 

nesta cultura, serão acumulados em conta específica que pode ser intitulada como "Cultura 

Temporária em Formação" - Estoques - Ativo Circulante.  Após a colheita, esta conta deverá 

ser baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma nova conta, que poderá ser 

denominada "Produtos Agrícolas" - Estoques - Ativo Circulante, especificando-se o tipo de 

produto (MARION, 2012).  

As culturas permanentes são aquelas não sujeitas ao replantio após a colheita, uma 

vez que propiciam mais de uma colheita ou produção, bem como apresentam prazo de vida 

útil superior a um ano, como por exemplo: laranjeira, macieiras, plantações de café, etc. 

Durante a formação dessa cultura, os gastos são acumulados na conta "Cultura Permanente 

em Formação" - Imobilizado.  

Quando atingir a sua maturidade e estiver em condições de produzir, o saldo da conta 

da cultura em formação será transferido para a conta "Cultura Permanente Formada" - 

Imobilizado, especificando-se o tipo de cultura. Esta conta está sujeita á contabilização de 

exaustão, a partir do mês em que começar a produzir.  

Quanto à produção da cultura permanente, durante o período de formação do produto 

a ser colhido (maçã, uva, laranja, etc.) os custos pagos ou incorridos serão acumulados em 

conta específica, que poderá ser denominada de "Colheita em Andamento" - Estoques - Ativo 

Circulante, devendo-se especificar o tipo de produto que vai ser colhido. Após a colheita, esta 

conta deverá ser baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma nova conta 

denominada "Produtos Agrícolas" - Estoques, especificando-se o tipo de produto colhido. 



20 

 

Com esta distinção importante entre as duas culturas, é necessário classificar os 

custos corretamente, registrando e controlando as operações técnicas com o fim de apurar os 

resultados da produção. 

Para melhor entender estes registros Crepaldi (2012 p. 96) explica da seguinte 

maneira: 

Os bens originários de culturas temporárias e permanentes de vem ser avaliados pelo 

seu valor original, por todos os custos integrantes do ciclo operacional, na medida de 

sua formação, incluindo os custos imputáveis, direta ou indiretamente, ao produto, 

tais como sementes, irrigações, adubos, fungicidas, mão de obra e encargos sociais, 

combustíveis, energia elétrica, secagens, depreciações de prédios, máquinas, 

equipamentos e terras, seguros, serviços de terceiros, fretes e outros. 

Ainda Crepaldi (2012) acrescenta que, não se considera atividade rural o 

beneficiamento ou a industrialização, o conceito de atividade rural não se aplica à mera 

intermediação de animais e de produtos agrícolas que sofrem alterações da composição e 

característica do produto. 

2.2. TRIBUTAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS 

O capítulo a seguir tem por objetivo apresentar as leis tributárias incidentes sobre a 

propriedade rural pessoa física e jurídica. 

2.2.1.  IRPF- Atividades Rurais Da Pessoa Física – Tributação 

A lei 8.023 (BRASIL, 1990) altera a legislação do Imposto de Renda sobre o 

resultado da atividade rural, e dá outras providências, estabelece a tributação das atividades 

rurais de pessoa física da seguinte maneira. 

Considera-se atividade rural de acordo com as leis Federal: Lei 8.023/1990, art. 2º, 

Lei 9.250/1995, art. 17, e Lei 9.430/1996, art. 59, as seguintes atividades: 

I – a agricultura; 

II – a pecuária; 

III – a extração e a exploração vegetal e animal; 

IV – a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, 

piscicultura e outras culturas animais; 

V – a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam 

alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor 



21 

 

ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, 

utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a 

pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, 

acondicionados em embalagem de apresentação; 

VI – o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo 

ou industrialização. 

Ainda sobre o imposto para as atividades rurais da pessoa física seguem mais 

esclarecimentos. 

Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural, 

comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na proporção 

dos rendimentos que couberem a cada um. Na hipótese de parceria rural, o disposto aplica-se 

somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver assumido os riscos 

inerentes à exploração da respectiva atividade. 

O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração 

do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e 

demais valores que integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das 

receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que 

identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em 

seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer à decadência ou prescrição. 

A falta da escrituração implicará arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da 

receita bruta do ano-calendário, sempre tendo como base a Lei 9.250/1995, art. 18, § 2º, 

disponível para consulta no sitio da Receita Federal do Brasil. 

Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o R$ 56.000,00 (cinquenta 

e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova 

documental, dispensado o Livro Caixa amparado pela Lei 9.250/1995, art. 18, § 3º. 

É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento eletrônico, 

com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente. O Livro Caixa deve 

ser numerado sequencialmente e conter, no início e no encerramento, anotações em forma de 

"Termo" que identifique o contribuinte e a finalidade do Livro. A escrituração do Livro Caixa 

deve ser realizada até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos 

do correspondente ano-calendário. 

A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos 

produtos oriundos das atividades rurais, exploradas pelo próprio produtor-vendedor. A receita 

bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser comprovada por documentos 
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usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota 

promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas 

fiscalizações estaduais. 

Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento. As despesas de 

custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos rendimentos e à 

manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida. 

Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta recebida e 

o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa 

física. 

O resultado auferido em unidade rural comum ao casal deverá ser apurado e 

tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte. Opcionalmente, o resultado poderá 

ser apurado e tributado em conjunto na declaração de um dos cônjuges. O resultado da 

atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto, na declaração de 

rendimentos e, quando negativo, constituirá prejuízo compensável (desde que escriturado em 

Livro Caixa). 

O imposto para as atividades rurais da pessoa física esclarece sobre o resultado da 

atividade rural exercida no exterior, por residentes ou domiciliados no Brasil, convertido em 

Reais mediante a utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para 

compra pelo Banco Central do Brasil, para o último dia do ano-calendário a que se refere o 

resultado, integrará a base de cálculo do imposto, na declaração de rendimentos, vedada a 

compensação de resultado positivo obtido no exterior, com resultado negativo obtido no País. 

O resultado decorrente da atividade rural, exercida no Brasil por residente ou 

domiciliado no exterior, apurado por ocasião do encerramento do ano-calendário, constituirá a 

base de cálculo do imposto e será tributado à alíquota de 15%. A apuração do resultado 

deverá ser feita por procurador, a quem compete reter e recolher o imposto. O imposto 

apurado deverá ser pago na data da ocorrência do fato gerador. Ocorrendo remessa de lucros 

antes do encerramento do ano-calendário, o imposto deverá ser recolhido no ato sobre o valor 

remetido por ocasião do evento, exceto no caso de devolução de capital. 

O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física poderá 

ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores. A pessoa física fica 

obrigada à conservação e guarda do Livro Caixa e dos documentos fiscais que demonstram a 

apuração do prejuízo a compensar. O saldo do prejuízo apurado, não deduzido pelo de cujus, 

poderá ser utilizado pelo meeiro e pelos sucessores legítimos, após o encerramento do 

inventário, proporcionalmente à parcela da unidade rural a que corresponder o prejuízo que 
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couber a cada beneficiário, observado que á opção do contribuinte pelo resultado presumido 

de 20% faz opção por não usar à compensação do total dos prejuízos correspondentes a anos-

calendário anteriores ao da opção. 

É vedada a compensação de resultado positivo obtido no exterior, com resultado 

negativo obtido no País. Na atividade rural, exercida no Brasil por residente ou domiciliada 

no exterior, é vedada a compensação de prejuízos apurados. À opção do contribuinte, o 

resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. 

Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas, qualquer que 

seja a forma de apuração do resultado. O disposto não se aplica à atividade rural exercida no 

Brasil por residente ou domiciliado no exterior. 

Sendo assim, a pessoa física que exerce a atividade rural deve cumprir o que 

determinam as leis, em conjunto, e evitar ser penalizada pelo seu descumprimento. 

2.2.2.  IRPJ – Atividades Rurais Das Pessoas Jurídicas – Incentivos e Benefícios  

Instrução normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN RFB) nº 257 

(BRASIL, 2002) dispõe sobre a tributação dos resultados da atividade rural na apuração do 

imposto de renda das pessoas jurídicas. A apresentação sobre o imposto segue com a seguinte 

descrição sobre a tributação, os incentivos e benefícios, estão disponíveis para acesso no sitio 

da Receita Federal do Brasil. 

O artigo 2º da Instrução Normativa SRF 257/2002 lista as atividades que são 

consideradas atividades rurais, para efeitos de apuração do Imposto de Renda. Portanto, é 

interessante examinar a mesma, para verificar se não há possibilidade de enquadrar uma ou 

mais atividades da empresa (mesmo a agroindustrial) no conceito de atividade rural, para 

usufruto dos benefícios respectivos. 

A depreciação, integralmente no ano da aquisição, de bens do ativo imobilizado 

adquiridos por empresa que explora atividade rural, para uso nessa atividade, está incorporada 

ao artigo 314 do RIR/1999. O gozo desse benefício, cuja restauração aplica-se a bens 

adquiridos a partir de 22.05.1996 (data da publicação da MP 1.459/96), subordina-se às regras 

de depreciação acelerada, a saber, (artigo 313, §§ 1º a 3º, do RIR/1999): 

a) na escrituração mercantil será apropriada a depreciação normal do bem, calculada 

com base no prazo de vida útil admitido para ele; 

b) a diferença entre o custo de aquisição do bem e o encargo da depreciação normal, 

registrado na escrituração mercantil no ano da aquisição, constituirá exclusão do lucro 
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líquido, para a determinação do lucro real decorrente da atividade rural, na Parte A do Livro 

de Apuração do Lucro Real (LALUR); 

c) o valor excluído do lucro líquido, na Parte "A" do LALUR, deverá ser controlado 

na Parte "B" desse livro; 

d) tendo o valor referido na letra "c" sido integralmente excluído do lucro líquido, no 

período-base da aquisição do bem, a partir do período-base subsequente o valor da 

depreciação normal do bem, que for apropriado na escrituração mercantil, será adicionado ao 

lucro real decorrente da atividade rural, para efeito de determinação do lucro real dessa 

atividade; 

e) no caso de alienação do bem, o saldo da depreciação existente na Parte "B" do 

LALUR deverá ser adicionado ao lucro líquido, para fins de determinação do lucro real do 

período-base em que o bem for alienado. 

De acordo com esses procedimentos, no período-base em que a depreciação normal 

reajustada na escrituração mercantil (só ela) atingir 100% do custo do bem, o saldo da 

depreciação acelerada, registrado na parte B do LALUR, ficará zerado. 

A pessoa jurídica que explorar outras atividades além da atividade rural, para poder 

usufruir dos benefícios mencionados deverá segregar, contabilmente, as receitas, os custos e 

as despesas referentes à atividade rural das demais atividades, bem como demonstrar no Livro 

de Apuração do Lucro Real (LALUR), separadamente, o lucro ou prejuízo contábil e o lucro 

ou prejuízo fiscal dessas atividades. 

Para esse fim, a pessoa jurídica deverá ratear, proporcionalmente à percentagem que 

a receita líquida de cada atividade representar em relação à receita líquida total: 

a) os custos e despesas comuns a todas as atividades; 

b) os custos e despesas não dedutíveis, comuns a todas as atividades, a serem 

adicionados ao lucro líquido, na determinação do lucro real; 

c) os demais valores, comuns a todas as atividades, que devam ser computados no 

lucro real. 

Se a pessoa jurídica não possuir receita líquida no ano-calendário, a determinação 

dessa percentagem será efetuada com base nos custos ou despesas de cada atividade 

explorada. 

A compensação de prejuízos fiscais decorrentes da atividade rural com o lucro real 

da mesma atividade não está sujeita ao limite de 30% (trinta por cento), ou seja, pode ser 

integralmente compensado em um único período-base, desde que o lucro real apurado na 

atividade rural comporte a compensação, observado o seguinte (artigo 512 do RIR/99): 
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I - o prejuízo fiscal da atividade rural a ser compensado é o apurado no Livro de 

Apuração do Lucro Real (LALUR); 

II - se a empresa explorar atividades mistas: 

a) o prejuízo fiscal da atividade rural apurado no período-base poderá ser 

compensado com o lucro real das demais atividades, apurado no mesmo período-base, sem 

limite; 

b) a compensação de prejuízos fiscais das demais atividades, assim como a da 

atividade rural com o lucro real das demais atividades, fica sujeita ao limite de 30% 

(ressalvada a hipótese da letra "a") e demais condições estabelecidas na legislação para a 

compensação de prejuízos fiscais. 

A pessoa jurídica que explora atividade rural, desde que não esteja enquadrada em 

qualquer das situações que a obriguem à apuração do lucro real, poderá optar pela tributação 

com base no lucro presumido, apurado trimestralmente, observando os procedimentos 

aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Para a determinação do lucro presumido, sobre o valor 

da receita bruta proveniente da atividade rural aplica-se o percentual de 8%. 

Observe-se que, no regime do lucro presumido, não há como aproveitar os benefícios 

concedidos à atividade rural, referidos anteriormente. Portanto, para fins de planejamento 

tributário, é necessário considerar esta limitação, antes de se optar, em definitivo, pelo lucro 

presumido. Ainda, a pessoa jurídica rural que tiver usufruído o benefício fiscal da depreciação 

acelerada incentivada, vindo, posteriormente, a ser tributada pelo lucro presumido, caso aliene 

o bem depreciado com o incentivo durante a permanência nesse regime, deverá adicionar à 

base de cálculo para determinação do lucro presumido o saldo remanescente da depreciação 

não realizada. 

No regime do lucro real, a empresa que explora atividade rural, assim como as 

demais pessoas jurídicas, pode: 

a) apurar o lucro real trimestralmente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro 

e 31 de dezembro; ou 

b) optar pelo pagamento mensal do imposto por estimativa, hipótese em que fica 

obrigada a apurar o lucro real anualmente, em 31 de dezembro. 

A contrapartida do aumento do ativo, em decorrência da atualização do valor dos 

estoques de produtos agrícolas, animais e extrativos destinados à venda, tanto em virtude do 

registro no estoque de crias nascidas no período de apuração, como pela avaliação do estoque 

a preço de mercado, constitui receita operacional, que comporá a base de cálculo do imposto 

sobre a renda no período de apuração em que ocorrer a venda dos respectivos estoques. 
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A receita operacional deste aumento do valor dos estoques, no período de sua 

formação, constituirá exclusão do lucro líquido e deverá ser controlada na Parte B do 

LALUR. No período de apuração em que ocorrer a venda dos estoques atualizados, a receita 

operacional da valorização respectiva deverá ser adicionada ao lucro líquido para efeito de 

determinar o lucro real. 

No cálculo da Contribuição Social devida com base no Lucro Real aplicam-se as 

regras comuns às demais pessoas jurídicas, mas com observância dos seguintes 

procedimentos especiais: 

a) De acordo com o artigo 52 da IN SRF 93/1997, a depreciação, integralmente no 

ano da aquisição, de bens do ativo imobilizado adquiridos para uso na atividade rural aplica-

se inclusive para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 

Lucro. Assim, a parcela do custo do bem que exceder ao valor da depreciação normal, 

apropriada na escrituração comercial, poderá ser excluída na base de cálculo da contribuição 

no período-base em que o bem for adquirido, observando-se, os critérios semelhantes aos 

procedimentos do Lucro Real; 

b) o limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no artigo 16 da Lei 

9.065/1995 (30%), não se aplica ao resultado decorrente da exploração de atividade rural, 

relativamente à compensação de base de cálculo negativa da CSLL (artigo 41 da Medida 

Provisória 2.158-33/2001). 

As empresas que exercerem outras atividades, além da atividade rural, deverão 

calcular a Contribuição Social da seguinte forma: 

a) separadamente para a atividade rural e para as demais atividades, caso a pessoa 

jurídica tenha condições de fazê-lo; 

b) partindo da totalidade do lucro líquido da pessoa jurídica e apurando um único 

valor da contribuição, rateando-se esse valor proporcionalmente à percentagem que a receita 

líquida de cada atividade representar em relação à receita líquida total. 

Para fins de planejamento tributário, a opção “a” sempre será mais interessante, 

quando a empresa tiver uma rentabilidade mais alta do que as demais atividades, já que, se 

tiver prejuízos fiscais da atividade rural, poderá compensá-los mais rapidamente, tendo em 

vista da não limitação de 30% de compensação dos prejuízos fiscais. 

Os resultados da atividade rural exercida no exterior por pessoas jurídicas 

domiciliadas no Brasil estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na forma prevista 

para as demais pessoas jurídicas. É vedada a compensação do prejuízo fiscal da atividade 
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rural apurado no exterior com o lucro real obtido no Brasil, seja este oriundo da atividade 

rural ou não. 

A lei garante a transparência e a segurança para o produtor rural pessoa jurídica, e 

regulamenta as atividades rurais das pessoas jurídicas assim como esclarece os incentivos e 

benefícios, resultados da atividade rural na apuração do imposto de renda das pessoas 

jurídicas. 

2.3. CONTABILIDADE EM EMPRESAS RURAIS 

A contabilidade pode ser estudada de modo geral (para todas as empresas) ou 

particular (aplicada a certo ramo de atividade ou setor da economia), para Marion (2012) 

“Contabilidade Rural: é a Contabilidade Geral aplicada às empresas rurais.” Sendo assim uma 

ciência que estuda o patrimônio rural, dando contas especificas ao meio rural e suas 

particularidades, evidenciando a importância de cada seguimento do meio rural, seja na 

criação de animais ou de culturas permanentes ou temporárias.  

E para quem interessa está ciência chamada de contabilidade rural tem embutidos os 

seguintes conceitos: 

Controle. É o acompanhamento das atividades da organização. Por meio dele, o 

administrador observa se o comportamento da organização está de acordo com os 

planos traçados. 

Planejamento. É o conjunto de linhas de ação e a maneira de executa-las pra alcance 

dos objetivos. 

[...] Historicamente, o objetivo da contabilidade rural tem sido o patrimônio e seu 

uso, a determinação do lucro e o controle do patrimônio (CREPALDI, 2012, p. 85). 

Crepaldi (2012) acrescenta que a contabilidade rural é a radiografia da propriedade 

rural. Pois nela se traduz em valores monetários, o desempenho do negócio e denuncia o grau 

de eficiência de sua administração. 

Em sua obra Crepaldi (2012) descreve as seguintes informações geradas pela 

Contabilidade Rural: 

 Orientar as operações agrícolas e pecuárias; 

 Medir o desempenho econômico-financeiro da empresa e de cada atividade 

produtiva individualmente; 

 Controlar as transações financeiras; 

 Apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, das vendas e dos 

investimentos; 
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 Auxiliar as projeções de fluxo de caixa e necessidades de crédito; 

 Permitir a comparação do desempenho da empresa no tempo e desta com outras 

empresas; 

 Conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua família; 

 Justificar a liquidez e a capacidade de pagamento da empresa junto aos agentes 

financeiros e outros credores; 

 Servir de base para seguros, arrendamentos e outros contratos; 

 Gerar informações para a declaração do Imposto de Renda. 

A organização contábil rural deve evidenciar as contas de receitas, custos e despesas, 

segregadas por tipo de atividade.  

Os critérios de avaliação adotados pelas entidades rurais devem fundamentar-se nos 

ciclos operacionais. [...] 

As empresas rurais que atuam na atividade agrícola devem desenvolver dois 

métodos para efetuar sua Contabilidade quanto à apropriação de custos, um para as 

culturas temporárias e outro para as culturas permanentes (CREPALDI, 2012, p. 

96). 

A escrituração da propriedade rural será mantida em registros permanentes, com 

obediência aos métodos e princípios contábeis, sempre observando as mutações patrimoniais 

e uniformes segundo o regimento de competência, assim como também, caso houver deverão 

indicá-las em nota e ressaltar esses efeitos. 

Ainda complementando Crepaldi (2012, p. 107) acrescenta que:  

A empresa rural é constituída para praticar atos mercantis, financeiros, trabalhistas e 

fiscais e isto é feito de maneira documentada. 

Para que um documento seja hábil, é necessário que o mesmo seja: 

 Idôneo; 

 Devidamente preenchido com a atividade da Empresa Rural; 

 Vinculado com a atividade da Empresa Rural. 

Os documentos hábeis que retratam a realidade das operações praticadas são 

encaminhadas para a contabilidade para serem escrituradas. 

Com esta organização contábil, a empresa rural tem como função relatar todas as 

informações sobre as transações ocorridas, e poder saber o que acontecerá no futuro, que é um 

dos pontos mais importantes a esperar da contabilidade, não sendo puramente analisar apenas 

através da escrituração. 
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2.4. PATRIMÔNIO 

O objetivo da contabilidade é o controle de um patrimônio. Para melhor entender o 

que é patrimônio Padoveze (2012), explica que “patrimônio é o conjunto de riquezas de 

propriedade de alguém ou de uma empresa (entidade)”, acrescenta que a definição do 

patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. “O patrimônio inicial 

de uma empresa é, normalmente, o capital social” (PADOVEZE, 2012, p. 3). 

Crepaldi (2003, p. 42) descreve que, capital social é: 

É o dinheiro ou bens matérias que os sócios colocam a disposição da entidade para 

que possa funcionar. A partir dai, para possibilitar o pleno atendimento dos 

objetivos, este patrimônio é diversificado em bens das mais diversas finalidades. 

Porém, não somente os bens forma o patrimônio. [...], também integram sua 

composição os direitos e as obrigações. 

O patrimônio é subclassificado por sua natureza e ou função no negócio da entidade, 

a fim de mostrar as informações da maneira mais útil aos usuários. Sua organização se 

apresenta da seguinte forma: 

 Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a 

entidade; 

 Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já 

ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de 

gerar benefícios econômicos.  

 Patrimônio Liquido é o residual dos ativos da entidade depois de deduzidos 

todos os seus passivos (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

Para Padoveze (2012) o patrimônio, sendo o conjunto de riquezas de propriedade de 

alguém ou de uma empresa, são aqueles itens que a civilização convencionou chamar de 

riquezas, por serem raros, úteis, fungíveis (característica de troca), tangíveis (característica de 

poder ser movimentado e ser trocado fisicamente), desejáveis. “Dentro ainda desta visão 

conceitual já tradicional para a humanidade, numa primeira etapa de definição, 

exemplificando, uma pessoa que possuísse um carro e uma casa, estes seriam seus bens 

patrimoniais” (PADOVEZE, 2012, p.4). 

2.4.1. Balanço Patrimonial- Apuração Do Patrimônio Em Empresas Gerais  

O balanço patrimonial em uma entidade significa o principio da organização 

gerencial na empresa. Pois sem um balanço organizado dentro das normas contábeis, as 
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demonstrações e informações relevantes para o bom gerenciamento que é de caráter 

indispensável, não irá acontecer de forma organizada e clara. Com isso pode se dizer que 

balanço patrimônio é o conjunto de ativo e passivo. 

 Para entender o nome balanço na contabilidade Padoveze (2012) define da seguinte 

maneira: 

O conjunto do Ativo e Passivo denominados BALANÇO PATRIMONIAL. O nome 

Balanço vem da ideia de equilíbrio entre o Ativo e o Passivo. Assim, o Ativo 

compreende os bens e direitos, e o Passivo compreende as obrigações e o Patrimônio 

Líquido. 

Note que o balanço reflete a posição do conjunto patrimonial em determinado 

instante. Ele é o relatório estático, parado. Podemos definir então balanço 

patrimonial como a representação estática do patrimônio (PADOVEZE, 2012, p. 

7-8). 

A equação de equilíbrio entre ativo que compreende o lado positivo, ou seja, os bens 

e direitos, e o passivo que compreende os elementos negativos, as obrigações e evidencia a 

riqueza efetiva o patrimônio líquido.  Este equilíbrio é de fundamental importância no balanço 

patrimonial, pois é através da organização de ambos que pode se chegar a valores que irão 

demonstrar a situação financeira da empresa (entidade).  

 Para Crepaldi (2003): 

A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e informação das 

empresas. Com a análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 

do Exercício, é possível verificar a situação da empresa, sob os mais diversos 

enfoques, tais como análises de análise de estrutura, de avaliação, de solvência, de 

garantia de capitais próprios e de terceiros, de retorno de investimento etc. 

(CREPALDI, 2003, p.20). 

O balanço patrimonial é uma obrigação para todas as entidades. Sua estrutura é uma 

consequência das partidas dobradas aonde para um ou mais crédito existirá um ou mais débito 

do mesmo valor. Juntando as duas partes, obtém-se o balanço patrimonial, equilíbrio do 

patrimônio, evidenciando a situação econômica-patrimonial da empresa em determinada data. 

Para complementar, também é importante citar a opinião de Padoveze (2012), onde o 

mesmo destaca que: 

O balanço patrimonial pode também ser analisado sob uma ótica mais estritamente 

financeira, fugindo um pouco da simples colocação de que representa os bens, 

diretos e obrigações. Dessa forma, analisaremos o Balanço como evidenciador dos 

tipos de fontes de recursos financeiros e de como esses recursos foram aplicados 

(PADOVEZE, 2012, p. 9). 
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Neste mesmo sentido Marion (2006) observa que, Balanço Patrimonial, “é a 

demonstração contábil destinada a evidenciar quantitativa e qualitativamente, numa 

determinada data a posição patrimonial e financeira da entidade”. As demonstrações contábeis 

são os dados coletados e apresentados periodicamente, estes são elaborados de maneira 

reduzida e ordenada, formando, assim, relatórios contábeis (MARION, 2006, p 43). 

O balanço patrimonial se apresenta com a seguinte estrutura básica. 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL À LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

INVESTIMENTOS CAPITAL SOCIAL 

IMOBILIZADO RESERVA DE CAPITAL 

INTANGÍVEL AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

 RESERVAS DE LUCROS 

 AÇÕES EM TESOURARIA 

 PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Quadro 1- Estrutura básica do balanço patrimonial 

Fonte: Assaf Neto (2012, p. 59) 

 

O balanço apresenta a posição patrimonial e financeira de uma empresa em dado 

momento, e a demonstração destas informações é totalmente estática e, muito provavelmente, 

sua estrutura se apresentará relativamente diferente algum tempo após seu encerramento. Neto 

(2012, p. 59) acrescenta que, “pelas relevantes informações de tendências que podem ser 

extraídas de seus diversos grupos de contas, o balanço servirá como elemento de partida 

indispensável para o conhecimento da situação econômica e financeira de uma empresa”. 

2.4.1.1. DRE- Demonstração do Resultado do Exercício em Empresas Gerais  

 Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de 

forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas 

num determinado período, normalmente, de doze meses. 

As demonstrações são determinadas por Lei.  

A Lei nº 6.404/76 define o conteúdo da Demonstração do Resultado do Exercício, 

que deve ser apresentada na forma dedutiva, com os detalhes necessários das 

receitas, despesas, ganhos e perdas e definindo claramente o lucro ou prejuízo 

líquido do exercício, e por ação, sem confundir-se com a conta de Lucros 

Acumulados, onde é feita a distribuição ou alocação do resultado (IUDÍCIBUS  et 

al., 2013, p. 4). 
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Instituído pela Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por 

Ações (IUDÍCIBUS  et al., 2013) as empresas deverão na Demonstração do Resultado do 

Exercício discriminar: 

 A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os 

impostos; 

 A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

 As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

 O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 

 O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o 

imposto; 

 As participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de 

assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; 

 O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 

social. 

Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados em 

obediência ao princípio da competência: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua 

realização em moeda; 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 

essas receitas e rendimentos. 

Para demonstrar a DRE, se estabelece uma sequência de apresentação dos vários 

elementos da demonstração do resultado para efeito de publicação, Neto (2012) apresenta 

uma estrutura baseada na legislação vigente e normalmente adotada pelas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

MODELO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas de Produtos/Mercadorias/Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Devoluções de Vendas/Abatimentos 

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS DAS VENDAS 

Custo dos Produtos Vendidos/Mercadorias/Serviços Prestados 

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas Com Vendas/Administrativas 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 

Despesas Financeiras 

(-) Receitas Financeiras 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 

Resultado da Equivalência Patrimonial 

Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E 

SOBRE O LUCRO 

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 

(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e 

Previdência para Empregados. 

(=) RESULTADO (LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

Quadro 2- Estrutura básica da demonstração do resultado do exercício 

Fonte: Assaf Neto (2012, p.77) 

 

Todas as nomenclaturas de contas descritas acima são compostas por meio de uma 

série de lançamentos contábeis que registram os fatos da empresa. Fatores como regime 

tributário e atividade operacional são cruciais para formar o cenário que compõe a DRE e 

preenchê-la dentro das regras impostas pelas legislações competentes. 

2.4.1.2. Balanço Patrimonial em Empresas Rurais  

O patrimônio de uma propriedade rural é abrangente, pois o que vai definir o 

conjunto do seu patrimônio é sua atividade produtiva e sua estrutura. Em algumas 

propriedades rurais por possuírem um patrimônio pequeno, em algumas vezes em 

especialmente para pessoas físicas, é perfeitamente dispensável a escrituração, pois o controle 

do patrimônio não necessita de nenhuma contabilidade sistemática para exercê-lo, como 

Crepaldi (2003 p. 19) salienta nos objetivos da contabilidade das entidades. 

Com objetivo de somente apresentar a contabilidade para aspectos fiscais e também a 

outras legislações concernentes à área, os produtores rurais controlam seu patrimônio com a 

declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, onde consta o movimento de compra e venda 
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com nota fiscal ou bloco de produtor rural, e movimentações financeiras bancárias, bens da 

atividade rural. 

A contabilidade rural tem um objetivo especifico, de acordo com Crepaldi (2012) é 

desenvolver sistema contábil por processamento de dados, voltado especificamente para a 

empresa rural. E a sua importância está no balanço patrimonial, pois, está no fato de este 

dispor os dados do ativo, do passivo exigível e do patrimônio liquido de forma sintética, que 

vem possibilitar, às pessoas interessadas, a conhecer, avaliar, identificar e antecipar 

alternativas e, acima de tudo, saber o patrimônio da empresa rural. 

Marion (2012) apresenta que a contabilidade rural, pode ser aplicada em dois 

períodos, sendo um anual e outro mensal. Onde o período anual se dá por: balanço 

patrimonial, demonstração do resultado, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 

Período mensal: diário geral, razão analítica das contas movimentadas, balancete e uma 

demonstração parcial do resultado do período. 

As finalidades do balanço patrimonial são diversas. Atende, entre outras, às seguintes 

exigências e finalidades: 

1. atendimento de disposição legal comercial: o Código Comercial Brasileiro exige 

que se realize o levantamento das demonstrações financeiras; 

2. atendimento à legislação tributária: a legislação tributária exige que as Empresas 

Rurais tributadas pelo lucro real efetuem, no mínimo, anualmente, o levantamento 

das demonstrações financeiras; 

3. subsídios à administração: os administradores utilizam-se dos dados fornecidos 

pelo balanço para avaliar o desempenho da Empresa Rural e redirecionar os planos 

futuros, se for o caso. É a finalidade de controle e planejamento. 

4. informação econômico-financeiras ao mercado: os fornecedores, investidores, 

financiadores, governo, clientes, etc. têm interesse em saber da “saúde” da Empresa 

Rural, e esse diagnóstico poderá ser feito mediante a análise do balanço 

(CREPALDI, 2012, p.88-89). 

A fixação quanto ao término do exercício social, ao contrario do que ocorre com a 

maioria das empresas, que é feita coincidentemente com o ano civil, está pratica não é 

adequada para as empresas rurais. A concentração da receita normalmente ocorre, durante ou 

logo após a colheita. Devido a suas produções serem sazonal, onde estas se concentram em 

determinado período, ou muitas vezes em alguns dias do ano. 

Por isso nada mais justo que, após seu término, proceder em seguida à apuração do 

resultado, tão importante para a tomada de decisão. Ano agrícola é o período compreendido 

pela plantação, colheita e normalmente a comercialização da safra agrícola. 

Por outro lado, fazer a apuração dos resultados antes da colheita, como por exemplo, 

a cultura em formação, apenas para encerrar a contabilidade pelo ano civil e não pela colheita, 
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seria impossível determinar com propriedade a valor econômico desta cultura, ainda mais em 

propriedades rurais em que há atividades diversificadas.  

2.4.1.3. DRE- Demonstração do Resultado do Exercício em Empresas Rurais  

A demonstração do resultado do exercício para empresas rurais, assim como nas 

empresas gerais, faz-se junto ao balanço patrimonial, “que constitui-se num relatório sucinto 

das operações realizadas por uma empresa rural, durante um determinado período de tempo, 

constando nele um dos valores mais relevantes: o resultado líquido” (CREPALDI, 2012, 

p.90). 

Pois com as demonstrações do resultado do exercício e o balanço patrimonial, a 

contabilidade rural alcança o objetivo de ilustrar a situação patrimonial, econômica e 

financeira da empresa rural. 

“Lei nº 6.404/76, devidamente atualizada, a demonstração do resultado do exercício 

discriminará” Crepaldi (2012): 

 

DRE-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Receita Bruta de Vendas-Produtos Agrícolas  

(-) Deduções de Vendas/ Abatimentos 

(-) Tributos 

= Receita Líquida de Vendas 

(-) Custo de Produtos Vendidos 

= Lucro Bruto 

(-) Despesas de Vendas/ Financeiras 

(+) Receitas Financeiras 

(-) Despesas Gerais e Administrativas/ Outras Receitas Operacionais 

(+) Outras Receitas Operacionais 

= Resultado Operacional Líquido 

(-) Imposto de Renda/ Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

= Resultado após o IR e CSLL 

(-) Despesas com participações estatutárias 

= Lucro/Prejuízo do Exercício 

Quadro 3- Estrutura básica demonstração do resultado do exercício 

Fonte: Crepaldi (2012, p. 90) 

  

A aplicação da contabilidade para empresas rurais permitirá o acompanhamento e 

registro de valores de sua propriedade e de todas as operações realizadas no exercício fiscal, 

possibilitando a descoberta das causas para a obtenção de lucros ou prejuízos. 
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2.4.1.4. NBC TG 29 – Ativo Biológico e  Produto Agrícola 

A NBC TG 29 apresenta vários conceitos essenciais para o entendimento e 

aplicabilidade dos critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos 

biológicos e da produção agrícola no ponto de colheita. De acordo com a NBC TG 29 

atividade agrícola “é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos 

biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos 

adicionais” e ativo biológico “é um animal e/ou planta, vivos, ou seja, é um ativo para 

produção”. Dessa forma a norma estabelece como características básicas dentro da atividade 

agrícola: a capacidade de mudança, o gerenciamento de mudança e a mensuração da 

mudança. 

A NBC TG 29 estabelece distinção entre ativos biológicos, produto agrícola e 

produtos resultantes do processamento depois da colheita, exigindo ainda classificação em 

ativos biológicos consumíveis e de produção e em fases de acordo com as transformações que 

sofre em ativos biológicos maduros e imaturos. De acordo com a referida norma ativos 

biológicos consumíveis são os passiveis de serem colhidos ou vendidos como ativo biológico 

e ativos biológicos para produção que são aqueles auto renováveis, como por exemplo, 

rebanho de animais para produção de leite.  

Destaca que a capacidade de mudança dos ativos biológicos acarreta na necessidade de 

proceder continuas avaliações, que normalmente se reflete de forma positiva, provocando um 

aumento no patrimônio da organização ou da pessoa física que exerce a atividade agrícola. De 

acordo com a NBC TG 29 o parâmetro que deverá ser utilizado para a mensuração dos ativos 

biológicos e do produto agrícola é o valor justo. 
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3. METODOLOGIA 

O presente capítulo aborda o enquadramento metodológico proposto neste trabalho. 

Foi apresentados de forma breve os procedimentos utilizados para a coleta e obtenção dos 

dados. Segundo Gil (1996, p. 17): 

Pesquisa é definida como o (...) procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do 

problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

 Para Lakatos e Marconi (2010), o projeto é uma das etapas do processo de 

elaboração, execução e apresentação da pesquisa. Essa deve ser planejada com extremo rigor, 

caso contrário o investigador encontrar-se-á perdido num emaranhado de dados colhidos. 

3.1. PROCEDIMENTOS 

O presente trabalho expõe uma pesquisa de natureza teórico-empírico, ou seja, será 

feito uma pesquisa de campo e documental na propriedade rural, para obter os dados 

necessários e logo será utilizada a teoria para análise dos dados coletados e organizar os 

lançamentos patrimoniais. 

De acordo com Marconi e Lakatos os principais tipos de documentos são: 

a) Fontes Primárias- dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, 

pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; 

documentação pessoal (diários, memorias, autobiografias); correspondência pública 

ou privada etc. 

b) Fontes Secundarias- imprensa em geral e obras literárias (2010, p. 143). 

O tratamento de dados foi de natureza qualitativa e quantitativa. Qualitativa, pois 

“esta metodologia preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano” como frisa Marconi e Lakatos 

(2010) e “fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências 

de comportamento etc.”. Quantitativa, pois serão “focalizados em termos de grandeza ou 

quantidade do fator presente em uma situação” (MARCONI E LAKATOS, 2012). 

Quanto aos procedimentos foi adotada uma pesquisa exploratória, pois fornecerá 

informações importantes relacionadas à empresa rural em estudo, como as suas características 

de atuação. Segundo Marconi e Lakatos (2010) as pesquisas exploratórias têm por objetivo 



38 

 

obter novas percepções do mesmo e descobrir novas ideias a partir da realidade da empresa 

objeto de estudo.  

Tendo como procedimento metodológico um estudo de caso que, segundo Fachin 

(2006, p. 45) “a obtenção dos dados buscados e analisados detalhadamente podem contribuir 

para um melhor entendimento dos procedimentos bibliográficos apresentados”, pois tem 

como preocupação central descrições, compreensões e interpretações dos fatos estudados. 

3.2. UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada em uma propriedade rural denominada de EMPRESA X, 

localizada na, Linha Rio Telha-interior, cidade de Ibiaçá, Rio Grande do Sul. Herdada em 

usufruto pelo proprietário no ano de 1982 (um mil novecentos e oitenta e dois) total de 34 

anos (trinta e quatro). A propriedade tem 47 (ha) hectares, sua atuação predomina atividade 

rural com a exploração agropecuária, composta pelo plantio de cereais mistos, e criação de 

bovinos destinados à atividade leiteira. Os produtos da produção são destinados tanto para o 

autoconsumo quanto para comercialização. 

3.3. COLETA DE DADOS 

O trabalho foi desenvolvido através de coleta de dados primários e secundários, 

conforme Marconi e Lakatos (2010) são coletas de dados documentais restritas ou não. Os 

dados solicitados para serem analisados serão: a declaração do imposto de renda pessoa física. 

Após será juntamente com o proprietário, efetuado o levantamento na propriedade dos demais 

bens existentes que a compõem, cultura predominante, e a qual destinação da produção, 

quantidade de cada área destinada às atividades desenvolvidas.  

3.4. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos na pesquisa e fornecidos pelo proprietário foram analisados e 

submetidos e escrituração contábil proposta. Sendo está a organização dos bens e direitos, as 

obrigações que se aplicam a propriedade rural pessoa jurídica no balanço patrimonial. Os 

dados apresentados e estruturados em balanço patrimonial e analisado pela tributação pessoa 

jurídica, sempre levando em consideração o sigilo solicitado pelo proprietário, mas 

apresentando todos os itens em sua real mensuração. 
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O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para melhor compreensão dos dados obtidos, a análise dos resultados foi dividida em 

etapas: com base na teoria contábil desenvolveu-se a busca e a identificação da propriedade 

rural que apura IR por livro Caixa, feito isso, iniciou-se a organização dos registros contábeis 

para evidenciar o patrimônio da empresa rural com obediência aos Princípios Fundamentais 

de Contabilidade, efetuando o levantamento do inventário de bens, que foi transformando em 

informação no balanço patrimonial conforme normas comerciais, NBC TG 29. 

As principais dificuldades para apuração da contabilidade na propriedade rural 

foram: identificar os bens e mensura-los pelo valor de mercado, pois a sua maioria não 

constava na declaração do imposto de renda pessoa física, com isso para maiores dados foram 

necessário analise de documentos e a busca in loco na propriedade. A separação dos bens com 

suas devidas funções dentro da propriedade tiveram o auxilio do proprietário, visto que é uma 

propriedade agrofamiliar. 

Quanto a necessidade de desvincular pessoa física da jurídica, só será possível após o 

encerramento do ano contábil, visto que será necessário em primeiro momento um estudo 

mais aprofundado sobre os benefícios que possa ser gerado com estas informações, e se é 

viável a propriedade se tornar em empresa rural. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

A propriedade rural é formada de 47 (ha) hectares e a distribuição será apresentada 

na tabela abaixo. Sua atuação predomina atividade rural com a exploração agropecuária, 

composta pelo plantio de cereais mistos (soja, trigo, aveia, feno, silagem forrageiras-pastos) 

que se destinam para a comercialização e para a atividade leiteira, assim como a criação de 

bovinos destinados à atividade leiteira.  

 

Tabela 1 - Atividades e sua respectiva distribuição em hectares  

PROPRIEDADE DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA (ha) 

Atividade leiteira 8 ha 

Lavouras anuais 25 ha 

Matas nativas e reflorestamento 2,5 ha 

Pastagens nativas perenes 3,5 ha 

Área de várzea 7 ha 

Instalações e benfeitorias 

 (Casa, curral, galpões, estrebaria, benfeitorias). 

1.000 metros 

Área Total Explorada 47 ha 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A distribuição das atividades desenvolvidas na propriedade por hectares são 

metragens aproximadas, visto que sua destinação de exploração é mista com culturas 

permanentes, temporárias e para a atividade leiteira, assim como as benfeitorias que se 

destinam para o armazenamento das culturas e da atividade leiteira, e junto destas benfeitorias 

encontra-se também a residência familiar. 

4.2. APURAÇÃO DO INVENTÁRIO 

Considerando como um dos objetivos principais deste estudo, a apuração do 

inventário para posteriormente efetuar o balanço patrimonial, as informações para elaboração 

da coleta dos dados foi através de livros teóricos auxiliares, onde se buscou base para elaborar 

ficha inventário para ter as informações e assim buscar o levantamento dos bens, direitos e 

obrigações da propriedade com seus respectivos valores. 

Para a mensuração dos bens buscou-se empresas especializadas para a avalição pelo 

valor de marcado que foi aplicado em todos os bens do inventário. As benfeitorias como terra 

e imóveis receberam a avaliação da Corretora e Seguradora Alltria Kaarol, máquinas e 

equipamentos avaliados por Lavoro Concessionário Autorizado John Deere, cerais por 

COTAPEL Cooperativa Agrícola Tapejara LTDA, ambas situadas na cidade de Tapejara- RS. 

Desta forma, toda a coleta e análise dos dados foram feitas pelo pesquisador que se 

alicerçou nas ferramentas oferecidas pela contabilidade, é importante ressaltar que o 

desenvolvimento do estudo foi efetivado por intermédio da acessibilidade do pesquisador a 

unidade de estudo por meio de visitas in loco a propriedade rural. 
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RELAÇÃO GERAL DO PATRIMÔNIO QUANT/M² VALOR UNIT VALOR TOTAL 

Caixa/ Bancos     R$ 234.050,16 

Bovinos - vacas em lactação 24 un R$ 3.500,00 R$ 84.000,00 

Bovinos - novilhas 15 un R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 

Bovinos- terneiras 10 un R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 

Soja 1232 sc R$ 67,91  R$ 83.662,03 

Trigo 532 sc R$ 35,97 R$ 12.660,00 

Aveia 1610 sc R$ 23,45 R$ 37.750,00 

Feno 1000-fardos R$ 6,00 R$ 6.000,00 

Silagem 800 sc R$ 40,00 R$ 32.000,00 

Forrageiras-pasto 20 ha  R$ 1.000,00 R$ 20.000,00 

Cooperativa Santa Clara 

 

 R$ 1,00 R$ 21.028,87 

Cooperativa Nova Fiume    R$ 1,00 R$ 1.460,00 

Imóveis-casa 124 m² R$ 645,16 R$ 80.000,00 

Terra 47 ha R$ 58.000,00 R$ 2.726.000,00 

Cercado- mangueira 40m² R$ 50,00 R$ 2.000,00 

Sala de alimentação bovina 185m² R$ 48,65 R$ 9.000,00 

Estrebaria 28m² R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Galpão de máquinas 180m² R$ 138,89 R$ 25.000,00 

Refrigerador de leite in natura 1un R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Ordenha - 4 conjuntos 4 un R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

Trator Massey Ferguson 265- Ano 1980 1 un  R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Trator TL 75 Ano 2002 4x4 1 un  R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 

Colheitadeira Automotriz- Massey Fergusson 5650- 

Advance Ano 2002 1 un R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 

Plantadeira Semeato SHM 11/13-5 Linha Ano 2008 1 un R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 

Pulverizador Veleninha Ano 2012 1 un R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Arado- de trator 2 un R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 

Grade nivelador 1 un R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Triturador de milho 1 un R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Carreta Agrícola 1 un R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Paviola- caçamba 1 un R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Automóvel Peugeot 307 Rallye 2.0 Ano 2004/2005 1 un R$ 18.480,00 R$ 18.480,00 

Automóvel Fiat Strada Ano 2015 1 un R$ 36.500,00 R$ 36.500,00 

TOTAL INVENTÁRIO     R$ 3.806.591,06 

Quadro 4 - Inventário do patrimônio 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O levantamento do inventário foi efetuado no período dos meses de janeiro a 

setembro de 2016, totalizando nove meses. Em primeiro instante os dados foram escriturados 

mecanicamente em planilha do Excel, através da análise de documentos e controles 

fornecidos pelo proprietário e pelo escritório contábil que faz a declaração do imposto de 
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renda pessoa física. Com base no inventário elaborou-se o balanço patrimonial de abertura da 

empresa rural. 

4.3. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 

O balanço patrimonial rural alcança o objetivo de ilustrar a situação patrimonial, 

econômica e financeira da empresa rural. O plano de contas é o agrupamento de um 

determinado número de contas com função e funcionamento definido, objetivando o registro 

das operações de uma empresa (CREPALDI, 2012). 

ATIVO VALOR TOTAL 

CIRCULANTE R$ 590.122,19 

DISPONIBILIDADES R$ 234.050,16 

Caixa/ Banco R$ 234.050,16 

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO R$ 356.072,03 

Rebanhos- Bovinos R$ 164.000,00 

Culturas Temporárias R$ 134.072,03 

Produtos Agrícolas R$ 134.072,03 

Culturas Permanentes R$ 58.000,00 

Forrageiras-pasto R$ 58.000,00 

NÃO CIRCULANTE R$ 3.266.468,87 

Ativo Permanente- investimentos R$ 22.488,87 

Participações em coligadas R$ 22.488,87 

Ativo Imobilizado R$ 2.865.000,00 

Imóveis- casa (residência) R$ 80.000,00 

Terra R$ 2.726.000,00 

Benfeitorias- Instalações R$ 59.000,00 

Máquinas e implementos agrícolas R$ 328.980,00 

Bens Móveis- Máquinas e Equipamentos R$ 328.980,00 

TOTAL ATIVO R$ 3.856.591,06 

PASSIVO R$ 231.173,89 

Passivo Circulante R$ 29.480,68 

Fornecedores R$ 23.971,35 

Impostos e Contribuições R$ 5.509,33 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 201.693,21 

 Empréstimos e Financiamentos  R$ 251.693,21 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$ 3.625.417,17 

Capital Social  R$ 150.000,00 

 Lucros ou Prejuízos Acumulados  R$ 169.868,36 

Ajuste de avaliação Patrimonial R$ 3.255.548,81 

TOTAL PASSIVO-PL R$ 3.856.591,06 

Quadro 5- Balanço de Abertura do Período 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A estrutura básica do plano de contas dispostas segundo a legislação aplicada à 

propriedade rural, o balanço de abertura do período apresenta a por grupo de contas e suas 

respectivas movimentações da propriedade. O balanço patrimonial é um resumo que apresenta 

dentro de uma ordenação os saldos finais das contas do sistema patrimonial da entidade 

estudada. As contas representam a estrutura patrimonial da propriedade rural após a 

organização dos dados gerados pelo inventário. 

4.3.1. Depreciação, Exaustão e Amortização Na Atividade Rural  

Como toda atividade econômica, os bens relativos ao imobilizado e ao intangível da 

empresa ou propriedade rural devem sofrer depreciação, exaustão e amortização, ou seja, 

deve-se calcular a vida útil de determinado bem ou serviço. No caso da atividade rural, a taxa 

referente à depreciação, exaustão e amortização será condizente a taxa aplicada em qualquer 

empresa, como expresso no Regulamento do Imposto de Renda, deste modo está obrigado o 

registro para fins fiscais. 

Mas como este ramo de atividade não abrange somente propriedades, quando o ramo 

de atuação é a agropecuária, todo o rebanho sofre depreciação, ou seja, os animais que fazem 

parte da geração de receitas da propriedade também são depreciados, sendo este um dos 

diferenciais da atividade rural perante as demais empresas (CREPALDI, 2012). 

 

Tabela 2 – Percentuais de Depreciação da Receita Federal do Brasil 

Bens Taxa Anual Anos de Vida útil 

Animais vivo espécie bovina 20% 10 

Edifícios 4% 25 

Máquinas e Equipamentos 10% 10 

Instalações 10% 10 

Móveis e Utensílios 10% 10 

Veículos 20% 5 

                Fonte: Receita Federal do Brasil, (2016) 

 

 

A Receita Federal fixou as taxas aceitáveis como dedutíveis, os bens móveis, 

imóveis e semoventes, estão sujeitos à depreciação, conforme a expectativa de vida útil de 

cada bem. A maior parte dos elementos que integra o inventário tem sua vida limitada no 

tempo e, em muitos casos, após seu uso, geram um valor inferior ao seu custo de aquisição: o 

chamado valor residual. O valor restante, que antes compunha o custo do bem, é transferido 
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para as despesas, que poderão ser denominados de depreciação, amortização ou exaustão, 

conforme tabela abaixo. 

 

 
Quadro 6 - Depreciação do Inventário 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A depreciação do patrimônio teve aplicação sobre o valor de mercado dos bens, 

observando os conceitos de período de vida útil, taxas e valor residual. Pois a vida útil está 

diretamente relacionada com o período de tempo no qual o bem ou direito será utilizado na 

operação da entidade. A taxa de amortização relaciona-se diretamente ao percentual a ser 

aplicado no cálculo que será definido em reais, já o valor residual do bem ou direito, após o 

término de vida útil, ainda assim representa o valor monetário, real e compatível com o 

mercado. 

4.4. RESULTADO DO EXERCÍCIO 

A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) é considerada como um resumo 

estruturado e ordenado das receitas, custos e despesas, cuja finalidade é evidenciar o resultado 

(lucro ou prejuízo) obtido durante um período específico, que no caso do presente estudo, 

compreende os meses de janeiro a setembro de 2016. 

 

 

 

 

Descrição Quantidade Valor Unitário Total Ano Aquis Vida útil (anos) Valor Residual Depreciação Mensal Total 9 meses

Bovinos - vacas em lactação 24 R$ 3.500,00 R$ 84.000,00 10 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 6.300,00

Bovinos - novilhas 15 R$ 4.000,00 R$ 60.000,00 11 R$ 0,00 R$ 454,55 R$ 4.090,91

Bovinos- terneiras 10 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00 12 R$ 0,00 R$ 138,89 R$ 1.250,00

Imóveis- casa 124 m² R$ 80.000,00 19 R$ 16.000,00 R$ 280,70 R$ 2.526,32

Cercado- mangueira 40m² R$ 2.000,00 21 R$ 400,00 R$ 6,35 R$ 57,14

Sala de Alimentação bovinos 185m² R$ 9.000,00 22 R$ 1.800,00 R$ 27,27 R$ 245,45

Estrebaria 28m² R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 23 R$ 800,00 R$ 11,59 R$ 104,35

Galpão de máquinas 180m² R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 24 R$ 5.000,00 R$ 69,44 R$ 625,00

Refrigerador de leite in natura 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 25 R$ 1.800,00 R$ 24,00 R$ 216,00

Ordenha - 4 conjuntos 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 26 R$ 2.000,00 R$ 25,64 R$ 230,77

Trator Massey Ferguson 265- Ano 1980 1 R$ 20.000,00 1980 27 R$ 4.000,00 R$ 49,38 R$ 444,44

Trator TL 75 Ano 2002 4x4 1 R$ 45.000,00 2002 28 R$ 9.000,00 R$ 107,14 R$ 964,29

Colheitadeira Automotriz- Massey Fergusson 5650-Advance Ano 20021 R$ 130.000,00 2002 29 R$ 26.000,00 R$ 298,85 R$ 2.689,66

Plantadeira Semeato SHM 11/13-5 Linha Ano 2008 1 R$ 24.000,00 2008 30 R$ 4.800,00 R$ 53,33 R$ 480,00

Pulverizador Veleninha Ano 2012 1 R$ 12.000,00 2012 31 R$ 2.400,00 R$ 25,81 R$ 232,26

Arado- de trator 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 32 R$ 400,00 R$ 4,17 R$ 37,50

Grade nivelador 1 R$ 3.000,00 R$ 30.000,00 33 R$ 6.000,00 R$ 60,61 R$ 545,45

Triturador de milho 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 34 R$ 800,00 R$ 7,84 R$ 70,59

Carreta Agrícola 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 35 R$ 1.000,00 R$ 9,52 R$ 85,71

Paviola- caçamba 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 36 R$ 400,00 R$ 3,70 R$ 33,33

Automóvel Peugeot 307 Rallye 2.0 Ano 2004/2005 1 R$ 18.480,00 2004/2005 37 R$ 3.696,00 R$ 33,30 R$ 299,68

Automóvel Fiat Strada Ano 2015 1 R$ 36.500,00 2015 38 R$ 7.300,00 R$ 64,04 R$ 576,32

TOTAL R$ 631.980,00 R$ 93.596,00 R$ 2.456,13 R$ 22.105,16
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Receitas  Totais 

Receita de venda leite R$ 129.419,85 

Receita venda soja R$ 83.662,03 

Receita venda rebanho R$ 18.868,14 

Total receita R$ 231.950,02 

Despesas de custeio (R$ 23.971,50) 

Depreciações e Amortizações  (R$ 22.105,16) 

Seguros  (R$ 1.560,00) 

Tributos e Contribuições  (R$ 5.509,33) 

 Outras despesas (R$ 8.935,67) 

Total despesas (R$ 62.081,66) 

Lucro/Prejuízo do período R$ 169.868,36 

Quadro 7 - Demonstração do Resultado do Período 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o intuito de evidenciar a atual situação econômica e financeira da propriedade 

rural a DRE, apresenta os resultados destes nove meses, sendo que, as atividades variam seu 

grau de rentabilidade de acordo com as colheitas das culturas e também com as estações do 

ano, pois estas influenciam mais diretamente nas receitas geradas pela venda do leite.  

4.4.1. Demonstração Das Mutações Do Patrimônio Liquido (DMPL) 

 A DMPL demonstrada por RIBEIRO (2009) é um demonstração contábil que visa 

evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Liquido em 

um determinado período. A elaboração dos dados é extraída do livro Razão, bastando, 

portanto, consultar a movimentação ocorrida, durante o exercício, em cada uma das contas do 

Patrimônio Líquido. 

 

DMPL- Demonstração das Mutações do Patrimônio 

  Capital  Lucros retidos  Reavaliação Patrimonial Total 

Saldo Inicial  R$150.000,00 

  

R$150.000,00 

Lucro do Período  

 

R$169.868,36 

 

R$169.868,36 

Reavaliação Patrimonial  

  

R$3.255.548,81 R$ 3.305.548,81 

Saldo Final R$150.000,00 R$169.868,36 R$3.255.548,81 R$3.625.417,17 

Quadro 8- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A DMPL da propriedade rural demonstra a evolução do patrimônio após organização 

do inventário. E colocando em está evolução em dados de porcentagem houve um aumento de 
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2.317% (dois mil trezentos e dezessete por cento) do patrimônio rural em 34 anos. Para 

melhor entendimento desta evolução a seguir tem-se a declaração IRPF 2015. 

 

Declaração Imposto de Renda 2015  

Casa  R$ 30.000,00 

Terras R$ 150.000,00 

Automóvel -Peugeot R$ 31.200,00 

Quota Coop - Santa Clara R$ 21.978,94 

Quota Coop- Nova Fiume R$ 1.453,28 

Moeda Corrente Retida Em Mãos R$ 52.300,00 

Brasil Prev R$ 4.757,32 

Conta Corrente BB R$ 1.439,00 

Automóvel - Fiat Strada R$ 37.750,00 

Ourocap BB R$ 1.118,36 

TOTAL R$ 331.996,90 

Colheitadeira- 50% R$ 50.000,00 

Dívidas Atividade- Rural BB R$ 161.693,21 

RECEITA BRUTA TOTAL R$ 109.028,58 

Despesas De Custeio/Investimentos R$ 23.502,74 

RESULTADO R$ 85.525,84 

Limite de 20% Sobre a Receita Bruta R$ 21.802,71 

RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL R$ 63.720,13 

Quadro 9 - Declaração Imposto de Renda 2015 

Fonte: Recibo Declaração IR-Pessoa Física (2015) 

 

Pode-se observar na declaração do imposto de renda pessoa física que, os registros dos 

bens e direitos e as obrigações, demonstra somente a movimentação anual da propriedade. O 

resultado da exploração da atividade rural exercida pela pessoa física é apurado mediante a 

escrituração do livro-caixa, abrangendo as receitas, as despesas, os investimentos e demais 

valores que integram a atividade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como objetivo a identificação de uma propriedade rural que apura o 

imposto de renda por livro caixa, após analisar documentos fornecidos pelo proprietário 

buscou-se então o levantamento do inventário para gerar as informações contábeis necessárias 

para o melhor conhecimento da estrutura dos bens e direitos que a compõe. Para isso, a 

organização e coleta dos dados apresentados e estruturados dentro das normas contábeis teve 

como base a teoria da ciência contábil. 

Os aspectos para a elaboração inicial do inventário foram à organização e a 

classificação contábil dos elementos relevantes que compõem a propriedade. Apresentando a 

radiografia da propriedade com a organização do plano de contas que só foi possível após a 

avaliação monetária dos bens, onde foi de fundamental importância para possibilitar os 

comparativos e análises da evolução patrimonial. O saldo inicial do capital social da 

propriedade estava avaliado em R$ 150.000,00 com o ajuste de avalição patrimonial ficou em 

R$3.255.548,81 um aumento de 2.317% do patrimônio nestes 34 anos de exercício.  

A verificação da necessidade de separar pessoa física da jurídica para a apuração dos 

impostos como IRPJ só será possível após o encerramento do ano contábil, já que antes só era 

feito para fins de pessoa física com o controle de caixa, e assim como os valores declarados 

correspondem ao patrimônio de bens ainda não depreciados. O controle físico do inventário 

poderá se tornar permanente a partir deste estudo, proporcionando ao proprietário um melhor 

conhecimento e segurança quanto seu patrimônio. 

Neste contexto, observa-se a importância da contabilidade regular para alguns 

elementos que poderão ajudar no processo decisório no que diz respeito à propriedade rural. 

No entanto verifica-se que a contabilidade rural ainda não é muito utilizada por produtores 

rurais, que deveriam ser os principais beneficiados dessa ciência, ainda há falta de informação 

dos produtores, trabalhos e pesquisas na área. 
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APÊNDICE A-TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

Tapejara-RS, agosto, 2016. 

Eu Paula Regina Blass, matriculada no curso de Ciências Contábeis, da Faculdade de 

Anglicana Tapejara FAT, em TAPEJARA-RS, venho solicitar a V. Sa. a autorização para 

coleta de dados nessa propriedade, com a finalidade de realizar a pesquisa de iniciação 

científica intitulada: CONTABILIDADE APLICADA EM PEQUENAS PROPRIEDADES 

RURAIS: UM ESTUDO DE CASO, cujo objetivo geral é verificar como é realizada a 

contabilidade e a organização patrimonial na propriedade rural e destacar sua importância no 

desenvolvimento da mesma. A coleta de dados ocorrerá mediante a utilização dos dados 

declaração do imposto de renda pessoa física, e de documentos como, por exemplo: notas de 

entrada e saída de venda e compra, e através de visitas a propriedade. Igualmente, assumo o 

compromisso de utilizar os dados obtidos somente para fins científicos, bem como de 

disponibilizar os resultados obtidos para esta instituição. 

 

 

Agradecemos antecipadamente e esperamos contar com a sua colaboração. 

 

Atenciosamente, Paula Regina Blass. 
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ANEXO A – PLANO DE CONTAS ATIVIDADE RURAL 

1. ATIVO 

1.1. CIRCULANTE 

1.1.1. DISPONIBILIDADES 

1.1.1.1. Caixa 

1.1.1.2. Bancos 

1.1.2. DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 

1.1.2.1. Créditos diversos 

1.1.2.1.1. Contas a receber 

1.1.2.1.2. Adiantamentos a empregados 

1.1.2.2. Estoques 

1.1.2.2.1. Criações 

1.1.2.2.1.1. Aves 

1.1.2.2.1.2. Bovinos 

1.1.2.2.1.3. Suínos 

1.1.2.2.1.4. Equinos 

1.1.2.2.1.5. Muares 

1.1.2.2.2. Produtos 

1.1.2.2.2.1. Café 

1.1.2.2.2.2. Soja 

1.1.2.2.2.3. Milho 

1.1.2.2.2.4. Trigo 

1.1.2.2.3. Material de consumo 

1.1.2.2.3.1. Sementes 

1.1.2.2.3.2. Fertilizantes 

1.1.2.2.3.3. Defensivos 

1.1.2.2.3.4. Combustíveis e lubrificantes 

1.1.2.2.3.5. Peças e acessórios de reposição 

1.1.2.2.3.6. Material de expediente 

1.1.2.3 Despesas do exercício seguinte 

1.1.2.3.1. Despesas antecipadas 

1.1.2.3.1.1. Aluguéis 

1.1.2.3.1.2. Seguros 

1.2. NÃO CIRCULANTE 

1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

1.2.1.1. Créditos diversos 

1.2.1.1.1. Empréstimos a coligadas 

1.2.1.1.2. Adiantamentos 

1.2.1.1.3. Financiamentos 

1.2.2 PERMANENTE 

1.2.2.1. Investimentos 

1.2.2.1.1. Participação em coligadas 

1.2.2.1.2. Imóveis para renda 

1.2.2.1.3. Móveis para renda 

1.2.2.2. Imobilizado 

1.2.2.2.1. Imóveis 

1.2.2.2.1.1. Terrenos 

1.2.2.2.1.2. Edifícios 
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1.2.2.2.1.3. Instalações 

1.2.2.2.1.4. Benfeitorias 

1.2.2.2.1.5. Florestas 

1.2.2.2.1.6. Culturas permanentes 

1.2.2.2.1.7. Culturas em formação 

1.2.2.2.2. Móveis 

1.2.2.2.2.1. Máquinas e implementos agrícolas 

1.2.2.2.2.2. Veículos motorizados 

1.2.2.2.2.3. Veículos tração animal 

1.2.2.2.2.4. Animais de trabalho 

1.2.2.2.2.5. Animais reprodutores e matrizes 

1.2.2.2.2.6. Ferramentas 

1.2.2.3. Diferido 

1.2.2.3.1. Despesas pré-operacionais 

1.2.2.3.2. Despesas de reorganização 

1.2.2.4. Intangível 

1.2.2.4.1. Marcas, direitos e patentes. 

1.2.2.4.2. Direito de uso de Imóveis 

1.2.2.4.3. Direitos autorais 

2. PASSIVO 

2.1. CIRCULANTE 

2.1.1. Fornecedores 

2.1.2. Salários 

2.1.3. Encargos sociais 

2.1.4. Impostos e taxas 

2.1.5. Empréstimos e financiamentos 

2.2. NÃO CIRCULANTE 

2.2.1. EXÍGIVEL A LONGO PRAZO 

2.2.1.1. Financiamentos 

2.2.1.2 Receitas e despesas diferidas 

2.3. PATRIMONIO LIQUIDO 

2.3.1. CAPITAL 

2.3.1.1. Capital subscrito 

(-) Capital a realizar 

2.3.2. RESERVAS DE CAPITAL 

2.3.3. RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 

2.3.4. RESERVAS DE LUCRO 

2.3.4.1. Reserva legal 

2.3.4.2. Reservas estatutárias 

2.3.4.3. Reserva de lucros a realizar 

2.3.5. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

3. RECEITAS 

3.1. RECEITAS OPERACIONAIS 

3.1.1. VENDA DE PRODUTOS AGRICOLAS 

3.1.1.1. Soja 

3.1.1.2. Milho 

3.1.1.3. Trigo 

3.1.2. VENDA DE CRIAÇÕES 

3.1.2.1. Bovinos 

3.1.2.2. Suínos 



59 

 

3.1.2.3. Aves 

3.1.3. VENDA DE SERVIÇOS 

3.2. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 

3.2.1. FINANCEIRA 

3.2.1.1. Juros ativos 

3.2.1.2. Descontos e abatimentos obtidos 

(-) Despesas financeiras não operacionais 

3.2.2. PATRIMONIAL 

3.2.2.1. Receita com alienação de bens 

3.2.2.2. Nascimento de criações 

3.2.2.3. Alugueis e arrendamentos 

3.2.3. CORREÇÃO MONETÁRIA CREDORA 

4. DESPESAS 

4.1. DESPESAS OPERACIONAIS 

4.1.1. EXERCÍCIO AGROPECUÁRIO 

4.1.1.1. Exploração agrícola 

4.1.1.1.1. Cultura da soja 

4.1.1.1.1.1. Sementes 

4.1.1.1.1.2. Fertilizantes 

4.1.1.1.1.3. Defensivos 

4.1.1.1.1.4. Fretes e carretos 

4.1.1.1.1.5. Despesas financeira 

4.1.1.1.1.6. Mão de obra 

4.1.1.1.1.7. Encargos sociais 

4.1.1.1.1.8. Gastos indiretos rateados 

4.1.1.1.2. Cultura de milho 

4.1.1.1.3. Cultura de trigo 

4.1.1.2. Exploração de pecuária 

4.1.1.2.1. Bovinos 

4.1.1.2.1.1. Alimentação 

4.1.1.2.1.2. Medicamentos e vacinas 

4.1.1.2.1.3. Mão de obra 

4.1.1.2.1.4. Encargos sociais 

4.1.1.2.1.5. Fretes e carretos 

4.1.1.2.1.6. Despesas Financeira 

4.1.1.2.1.7. Gastos indiretos rateados 

4.1.1.2.2. Suínos 

4.1.1.3. Gastos indiretos a ratear 

4.1.1.3.1. Combustíveis 

4.1.1.3.2. Lubrificantes 

4.1.1.3.3. Manutenção e reparos 

4.1.1.3.4. Comunicações 

4.1.1.3.5. Água e luz 

4.1.1.3.6. Ferramentas de pequeno porte 

4.1.1.3.7. Imposto territorial rural 

4.1.1.3.8. Mão de obra 

4.1.1.3.9. Encargos sociais 

4.1.1.3.10. Depreciação 

4.1.2. EXERCÍCIO COMERCIAL 

4.1.2.1. Despesas administrativas 
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4.1.2.1.1. Salários 

4.1.2.1.2. Retiradas pró-labore 

4.1.2.1.3. Encargos sociais 

4.1.2.1.4. Despesas com veículos 

4.1.2.1.5. Conservação e reparos 

4.1.2.1.6. Material de expediente 

4.1.2.1.7. Comunicação 

4.1.2.1.8. Água e luz 

4.1.2.1.9. Depreciação 

4.1.2.2. Despesas com vendas 

4.1.2.2.1 Comissões sobre vendas 

4.1.2.2.2. Armazenagem 

4.1.2.2.3. Impostos e taxas 

4.1.2.2.4. Fretes e carretos 

4.1.3. CUSTOS COM VENDAS 

4.1.3.1. Produtos agrícolas 

4.1.3.1.1. Soja 

4.1.3.1.2. Milho 

4.1.3.1.3. Trigo 

4.1.3.2. Criações 

4.1.3.2.1. Bovinos 

4.1.3.2.2. Suínos 

4.1.3.3. Serviços 

4.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 

4.2.1. FINANCEIRAS 

4.2.1.1. Juros 

4.2.1.2. Descontos concedidos 

(-) Receitas financeiras não operacionais 

4.2.2. PATRIMONIAL 

4.2.2.1. Perda na alienação de bens 

4.2.2.2. Perda de animais por morte 

4.2.2.3. Perda de bens por deterioração 

4.2.2.4. Perda de bens por obsolescência 

 

 


